










Wkład produkowany z naturalnego minerału 
pochodzenia wulkanicznego, bardzo lekki z 
dużą ilością wolnych przestrzeni. Jego unikalna 
struktura przypomina trochę cebulę, zbudowana 
z licznych osiowo ułożonych warstw. Jest 
obojętny chemicznie, nie wpływa na 
właściwości wody takie jak odczyn czy 
twardość. 

Hamuje wzrost i rozwój bakterii chorobotwórczych. Ma zdolność 
wychwytywania i pochłaniania wielu substancji chemicznych- pestycydy, 
pozostałości po zastosowanych lekach, związki metali ciężkich a także 
woski i oleje. Jest też dobrym adsorbentem amoniaku i innych związków 
azotowych. Zastosowany jako domieszka do podłoża akwariowego 
przyspiesza wzrastanie roślin zapobiegając gniciu ich systemu 
korzeniowego.

Nawóz dla roślin wodnych w kulkach wzbogacony 
wyciągiem z dżdżownic kalifornijskich (Eisenia 
fetida) i wysoko-porowatym grysem węglowym. 
Zawiera między innymi podstawowe biopierwiastki 
takie jak cynk, magnez, mangan czy potas, a 
także żelazo w formie dwuwartościowego helatu, 
który jest jedyną przyswajalną przez rośliny

 postacią tego makro elementu. Niewielka domieszka węgla o bardzo 
jamistej strukturze ułatwia przepływ substancji odżywczych do korzeni 
roślin i zapobiega powstawaniu stref beztlenowych. Rozwinięty system 
mikroporów sprzyja rozwojowi pożytecznych bakterii i lepszemu 
oczyszczaniu zbiornika ze związków azotowych.

W 100% naturalny, niezwykle 
porowaty biologiczny wkład do 
filtrów, wytwarzający idealne 
warunki dla bakterii, które 
rozkładają  materię organiczną.
Cechą charakterystyczną 

BIOSTONE jest jego ogromna powierzchnia 
aktywna, stanowiąca siedlisko mikroorganizmów 
biorących udział w rozkładzie azotynów i azotanów.

Węgiel aktywny z orzecha 
kokosowego, produkowany według 
specjalnie opracowanej, 
kompleksowej formuły pozwalającej 
uzyskać jak dotąd niespotykaną 
wydajność produktu. Służy do 
eliminowania zanieczyszczeń 
biochemicznych, a także chloru 

oraz garbników wywołujących ciemne zabarwienie wody. 
Neutralizuje substancje nadające wodzie specyficzny 
zapach .Wiąże niektóre jony metali ciężkich, może być 
stosowany w akwariach słodkich jak i morskich.

Naturalny wkład do filtrów, 
przeznaczony do stosowania w 
zbiornikach morskich i słodko 
wodnych. Zapewnia odpowiednie 
warunki dla ryb wymagających wody 
twardej. 

Idealny do stworzenia warunków z biotopów wielkich 
jezior afrykańskich. Wkład podnosi twardość i pH wody, 
utrzymując je na stałym poziomie.

ZIEMIA OKRZEMKOWA w postaci granulek o 
średnicy 2-5mm. Jest naturalnym lekkim, 
bardzo porowatym wkładem pochodzenia
 organicznego, składającym się ze szkieletów 
jednokomórkowych mikroskopijnych 
organizmów – okrzemek. Doskonale pochłania 
substancje wchodzące w skład różnych 
środków chemicznych używanych w 
gospodarstwach domowych, a także gram 
dodatnie bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki 
oraz toksyny, pestycydy i pozostałości po 

lekach. Skutecznie eliminuje związki olejowe i metale ciężkie głównie 
rtęć, wiążąc je w cylindrycznej strukturze okrzemkowych 
pancerzyków. Jest  dobrym adsorbentem amoniaku i innych 
związków azotowych. Powinien być stosowany jako ostatni wkład ze 
wszystkich warstw mechanicznych, ponieważ zatrzymuje bardzo 
drobne zanieczyszczenia nawet mniejsze niż 1µm. Torebkę 
przepływową napełnioną ziemią okrzemkową najlepiej umieścić 
bezpośrednio w komorze filtra.
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NOWE PODŁOŻA

Jest to naturalne, brunatne podłoże o nieregularnych 
kształtach i grubości do 20mm. Dzięki dużej 
zawartości związków humusowych obniża twardość i 
PH wody, oraz utrzymuje je na odpowiednim poziomie 
bez żadnej chemicznej ingerencji. Zawiera wszystkie 
naturalne związki niezbędne do odpowiedniego 
wzrostu roślin, przez co może być wykorzystywane w 
zbiorniku nie tylko jako podłoże, ale i jako substrat. 
Jego unikatowa, ciemna barwa tworzy idealne tło dla 
wybarwiania się ryb oraz krewetek, nadając tym 
samym niepowtarzalny wygląd akwarium.

Specjalne podłoże dla roślin akwariowych z dodatkiem 
potasu. Ułatwia ukorzenianie i przyspiesza wzrost roślin. 
Zapobiega powstawaniu stref beztlenowych oraz 
minimalizuje możliwość powstawania procesu gnilnego 
systemu korzeniowego. Poprzez unikalną strukturę 
podłoża VERIGOLD GRUNT , dostarczanie roślinom 
związków nawozowych stało się bezproblemowe. Już w 
krótkim czasie można zaobserwować silny wzrost oraz 
piękny wygląd roślin.

Zeogrund to naturalne podłoże pochodzenia 
wulkanicznego, stabilizuje pH w zbiorniku i utrzymuje 
je na odpowiednim poziomie.  Dzięki swojej 
porowatości staje się idealnym siedliskiem bakterii 
nitryfikacyjnych, a co za tym idzie dodatkowym filtrem 
biologicznym w akwarium. Zapobiega powstawaniu 
glonów, a także pochłania amoniak i jony amonowe, 
trwale i skutecznie wiąże fenole i metale ciężkie. 
Zeogrund jest nie szkodliwy dla ryb i roślin. nie 
wywołuje alergii i nie jest wzbogacany substancjami 
chemicznymi. Zeogrubd jest podłożem porowatym, co 
zapobiega tworzeniu się stref beztlenowych.

Produkowany jest na bazie naturalnego żwiru kwarcowego 
powleczonego warstwą specjalnie opracowanej jednorodnej 
masy. Część żwiru modyfikuje swoją barwę pod wpływem 
zmian temperatury w zakresie 23-25 oC. Jest całkowicie 
obojętny chemicznie, nie wydziela do wody żadnych 
szkodliwych związków. Zastosowanie nowatorskiej formuły 
pozwoliło uzyskać produkt, który ma barwę białą w 
temperaturze powyżej 23-25  oC .W temperaturze niższej od 
23 oC część żwiru zmienia kolor na pomarańczowy.
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